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Prehľad  
 finančných mechanizmov, grantov, grantových schém,   

bilaterálnych finančných nástrojov a programov – I.

• Granty EHP a Nórska ( Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a 
Nórsky finančný mechanizmus) 

• Slovenská republika bude v období 2014 - 2021 môcť čerpať finančné prostriedky v celkovej výške 113,1 mil. €, z toho:  
     - 54,9 mil. € z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a  
     - 58,2  mil. €  z Nórskeho finančného mechanizmu, čo je zhruba o 30 miliónov eur viac ako v predchádzajúcom období 
2009-2014;  
• Štátny rozpočet SR na financovanie programov rovnako ako v minulosti prispeje 15 percentami.  
• Národný kontaktný bod – Úrad vlády Slovenskej republiky 
➢ http://www.eeagrants.sk/1406-sk/programove-obdobie-2014-2021/ 
➢ http://www.eeagrants.sk/446-sk/bilateralny-fond/ 
➢ eeagrants@vlada.gov.sk 
➢ http://www.eeagrants.sk/data/files/214_nor-brozura_final.pdf

http://www.eeagrants.sk/1406-sk/programove-obdobie-2014-2021/
http://www.eeagrants.sk/446-sk/bilateralny-fond/
mailto:eeagrants@vlada.gov.sk
http://www.eeagrants.sk/data/files/214_nor-brozura_final.pdf
http://www.eeagrants.sk/data/files/214_nor-brozura_final.pdf


 
V rámci programového obdobia 2014-2021  

sa budú na Slovensku implementovať nasledujúce  
programy: 

Finančný mechanizmus EHP 

• Rozvoj obchodu, inovácií a malého a 
stredného podnikania (6 mil. eur) - Správca 
programu: Výskumná agentúra 

• Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene 
klímy (5 mil. eur) - Správca programu: 
Ministerstvo životného prostredia SR 

• Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho 
dedičstva a kultúrna spolupráca (17,5 mil. 
eur) - Správca programu: Úrad vlády SR 

• Cezhraničná spolupráca/Dobrá správa vecí 
verejných, zodpovedné inštitúcie, 
transparentnosť (8,5 mil. eur) - Správca 
programu: Úrad vlády SR  

• Fond pre aktívne občianstvo (9 mil. eur) - 
Správca programu: Konzorcium troch nadácií - 
Nadácie Ekopolis, Nadácie otvorenej 
spoločnosti a Karpatskej nadácie 

• Fond pre bilaterálne vzťahy (1,098 mil. eur) - 
Správca programu : Úrad vlády SR

Nórsky finančný mechanizmus 
• Rozvoj obchodu, inovácií a malého 

a stredného podnikania (14 mil. eur) - 
Správca programu: Výskumná agentúra 

• Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby 
a inklúzia Rómov (15 mil. eur) - Správca 
programu: Úrad vlády SR  

• Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene 
klímy (11 mil. eur) - Správca programu: 
Ministerstvo životného prostredia SR 

• Domáce a rodovo podmienené násilie (9 mil. 
eur) - Správca programu: Úrad vlády SR 

• Sociálny dialóg a dôstojná práca (582 tis. eur) 
- Správca programu: Úrad pre finančný 
mechanizmus v súlade s článkom 6.13 
Nariadenia. Innovation Norway je určený za 
správcu fondu v súlade s odsekom 4 čl. 6.13 
Nariadenia 

• Fond pre bilaterálne vzťahy (1,164 mil. eur) - 
Správca programu :  Úrad vlády SR



Otváracia konferencia  
grantov EHP a Nórska

-15. novembra 2018 - otváracia konferencia Grantov EHP a Nórska. 
  
- boli podpísali  programové dohody pre dva programy, ktorých je Úrad 
vlády SR  správcom:  
Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrna spolupráca 
(17,5 mil. eur) – implementácia v rámci Finančného mechanizmu EHP a  
Domáce a rodovo podmienené násilie  (9 mil. eur) – implementácia v 
rámci Nórskeho finančného mechanizmu. 
  
Prezentácie nájdete na: https://www.eeagrants.sk/1678-sk/otvaracia-
konferencia-grantov-ehp-a-norska-2014-2021/

https://www.eeagrants.sk/1678-sk/otvaracia-konferencia-grantov-ehp-a-norska-2014-2021/
https://www.eeagrants.sk/1678-sk/otvaracia-konferencia-grantov-ehp-a-norska-2014-2021/
https://www.eeagrants.sk/1678-sk/otvaracia-konferencia-grantov-ehp-a-norska-2014-2021/


Podrobnosti

Bližšie informácie o rámcovom nastavení 
uvedených programov možno nájsť v 
Programových dohodách, ktoré sú zverejnené 
tu:  
https://eeagrants.sk/1513-sk/zakladne-
dokumenty-po-2014-2021/.

https://eeagrants.sk/1513-sk/zakladne-dokumenty-po-2014-2021/
https://eeagrants.sk/1513-sk/zakladne-dokumenty-po-2014-2021/


Otvorené výzvy 
Fond pre aktívne občianstvo  

- 22. októbra 2018 oznámené, že v 17 grantových výzvach bude rozdelených spolu 7,7 mil. EUR na 
projekty slovenských občianskych organizácií.  
- Program na Slovensku spravuje konzorcium Nadácie Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti a Karpatskej 
nadácie.  
- donorské krajiny: Nórsko, Island, Lichtenštajnsko  
- Prierezovými prioritami sú podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými organizáciami a 
partnermi z donorských krajín, rozvoj kapacít občianskych organizácií a zlepšenie ich pozície v 
spoločnosti.  
- Program je určený pre slovenské občianske organizácie a jeho hlavnými prioritami sú zapájanie občanov 
do rozhodovania a do tvorby verejných politík, vytváranie podmienok pre dobrú správu vecí verejných, 
ochrana ľudských práv a poskytovanie občianskeho vzdelávania. Osobitná pozornosť je venovaná mladým 
ľudom a ich účasti na verejnom dianí. Program okrem grantov poskytne aj ďalšie podporné aktivity, napr. 
vzdelávanie v oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja a finančného riadenia.  
- Bližšie informácie  o výzvach nájdete: www.acfslovakia.sk

http://www.acfslovakia.sk/


Otvorené výzvy
Program Sociálny dialóg-dôstojná práca  

- na projekty v 13 krajinách sa preinvestuje 13 milónov EUR.  
- SR bude môcť čerpať 564 540 EUR. V minulom programovom období 2009-2014 bolo 
zrealizovaných celkovo 52 projektov, z toho 6 na Slovensku.  
- Na otváracom podujatí 25. októbra 2018 za účasti predstaviteľov Úradu finančného mechanizmu z 
Bruselu, nórskej organizácie Innovation Norway ako správcu programu a slovenských a nórskych 
organizácií boli predstavené ciele programu, ktorými sú posilnená tripartitná spolupráca medzi 
organizáciami zamestnávateľov, odbormi a verejnými orgánmi a podpora dôstojnej práce.  
- Prijímateľmi grantov môžu byť  partneri ako zamestnávateľské organizácie, či verejné inštitúcie a 
organizácie v oblasti sociálnej práce a tripartitného dialógu.  
- Prvé výzvy boli vyhlásené na prelome novembra a decembra 2018 s možnosťou predloženia 
projektov do februára 2019. Minimálna výška grantu je 50.000 EUR, maximálna 100.000 EUR. 
Detailnejšie informácie: www.innovasjonnorge.no/DecentWork

http://www.innovasjonnorge.no/DecentWork


Aktuálne konferencie
Úrad vlády SR, ako správca programov:

• Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca;
• Domáce a rodovo podmienené násilie;
• Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca;

 
 oznamuje verejnosti, že plánuje organizovať otváracie konferencie uvedených programov.
 
Termíny:

• 26. 2. 2019 – Hotel Bôrik Bratislava – program „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, 
transparentnosť/Cezhraničná spolupráca”;

• 27. 2. 2019 - Hotel Bôrik Bratislava - program „Domáce a rodovo podmienené násilie“;
• 8. 3. 2019 – Hotel Bôrik Bratislava - program „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna 

spolupráca”.
 
Na otváracích konferenciách budú predstavené jednotlivé programy a  prinesú množstvo dôležitých informácií 
o možnostiach financovania projektových zámerov v programovom období 2014-2021.
 
Informácia pre záujemcov:

• Prihlasovanie  je  spustené prostredníctvom online formulára, ktorý bude zverejnený na webovej stránke 
www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk 

http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.sk/


Biomasové logistické centrum     
Kysucký Lieskovec  -

novozavedené 
environmentálne technológie

➢  inovatívny prístup v oblasti rozvíjania a 
zabezpečovania dodávky drevných 
biopalív - peliet a brikiet (vrátane 
alternatívnych) 

➢ vytvorenie 33 pracovných miest 

➢ prefinancovaných 6,4 mil.EUR, z čoho    
grant 3,4 mil. EUR 

➢ podpora lokálnej ekonomiky 

➢ obnoviteľne zdroje energie:  

      – využitie solárnej energie, pri výrobe 
tepla a  teplej vody, 

      – využitie fotovoltického systému v 
prevádzke,  elektrický vysokozdvižný a 
paletizačný vozík, dobíjanie elektromobilu, 
skútrov, osvetlenie informačného banera a 
podobne.  

➢ systém zachytávania dažďovej vody 

➢ prísna kontrola biopalív – zavedenie 
systému, nákup prístrojov. 

.



Zdravé mestá Zvolen a Bratislava  
– pilotné projekty v rámci programu 

Adaptácia na klimatické zmeny – 
prevencia povodní a sucha  

grantov EHP a Nórska   
➢ Bio-technické inovácie pri využití 

dažďovej vody v meste Zvolen 
Prijímateľ projektu: Mesto Zvolen                   
Grant: 1 188 235 € 

➢ Bratislava sa pripravuje na zmenu 
klímy – pilotná aplikácia opatrení 
v oblasti zadržiavania zrážok 
v urbanizovanom prostredí 

Prijímateľ projektu: Hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava 
Grant: 3 295 423 €



Študijná cesta  
k rozvoju elektromobility

➢ V rámci bilaterálneho fondu na národnej 
úrovni - študijná cesta zástupcov 
Ministerstva hospodárstva SR do Nórskeho 
kráľovstva.  

➢ Cieľ - získanie praktických informácií o 
postupoch pri zavádzaní elektromobility, 
ktoré by sa dali uplatniť v podmienkach 
Slovenskej republiky.  

➢ Uplatnenie získaných informácií v praxi v 
podmienkach Slovenskej republiky v 
oblastiach rozvoja infraštruktúry, 
podpory rozvoja nabíjacích staníc a v 
opatreniach, ktoré Nórsko použilo pri 
rozvoji elektromobility. 

➢ Transpozícia smernice EP a Rady o 
zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne 
palivá a vládou schválený dokument 
„Národný politický rámec pre rozvoj trhu s 
alternatívnymi palivami“.



Spustenie Fondu pre regionálnu spoluprácu  
v rámci grantov EHP a Nórska!!!

➢Island, Lichtenštajnsko a Nórsko 24. januára 2018 otvorili nový "THE EEA AND 
NORWAY GRANTS FUND FOR REGIONAL COOPERATION - Fond pre regionálnu 
spoluprácu v rámci grantov EHP a Nórska, 

➢Fond podporuje európske cezhraničné a nadnárodné projektové iniciatívy.  
➢Financovanie je k dispozícii vo všetkých prioritných oblastiach grantov EHP 

a Nórska.  
➢Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli, ktorý je celoeurópskym 

sekretariátom pre granty EHP a Nórska 24.1. 2018 zároveň vyhlásil prvú 
výzvu na predloženie návrhov na nadnárodné projekty v rámci tohto 
fondu. 

➢  Bližšie informácie je možné nájsť na: https://eeagrants.org/
regionalcooperation

https://eeagrants.org/regionalcooperation
https://eeagrants.org/regionalcooperation
https://eeagrants.org/regionalcooperation


Prehľad  
 finančných mechanizmov, grantov, grantových schém,   
bilaterálnych finančných nástrojov a programov – II.

• Švajčiarsky finančný mechanizmus 
• v období rokov 2008 až 2017 Slovenská republika zrealizovala z finančného príspevku vo 

výške takmer 67 mil. CHF spolu 23 projektov, z toho 19 individuálnych a 4 fondy, respektíve 
schémy a to Blokový grant pre mimovládne organizácie a podporu partnerstiev švajčiarsko-
slovenskej spolupráce, Štipendijný fond, Nástroj na prípravu projektov a  Fond technickej 
asistencie. V rámci Blokového grantu bolo podporených celkovo 22  malých projektov a 18 
spoločných projektov. 

• Zamerané boli na tematické oblasti hospodárskeho rastu a zvyšovania zamestnanosti, 
bezpečnosti, stability a podpory reforiem, životného prostredia a infraštruktúry, ako aj 
ľudského a sociálneho rozvoja.  

• Do realizácie programu sa zapojilo celkovo 29 švajčiarskych organizácií a inštitúcií,  viac 
ako 42 percent prostriedkov bolo alokovaných v  regióne Východného Slovenska.  

• Národný kontaktný bod – Úrad vlády Slovenskej republiky



Švajčiarsky finančný mechanizmus  
– aktuálny stav 

• Švajčiarsko v novembri 2017 schválilo   a následne  oficiálne zverejnilo obnovenie finančného mechanizmu 
vo výške 1,302 mld. CHF na ďalšie desaťročné  programové obdobie:   

     -  1,046 mld. CHF na vyrovnávanie regionálnych rozdielov nových členských štátov Európskej únie   
     -  osobitne s 190 mil. CHF na riešenie problematiky migrácie.  
• Prezentovanými prioritami  Švajčiarska sú:  
      - duálne vzdelávanie  
      - migrácia.   
• Spusteniu mechanizmu vo Švajčiarsku predchádzali 3 – mesačné verejné konzultácie so začiatkom v marci 

2018.  
• Následne  bol návrh mechanizmu na nové obdobie predložený do švajčiarskeho parlamentu. 
• Podpísaniu bilaterálnych dohôd, ktoré predchádzajú praktickej realizácií nového švajčiarskeho 

mechanizmu musí predchádzať podpis memoranda o porozumení medzi švajčiarskou vládou 
a Európskou komisiou. 

• Informácie na:   

•  www.swiss-contribution.sk         sfm@vlada.gov.sk   
• http://www.swiss-contribution.sk/data/files/6887_brozura_sfm.pdf

http://www.swiss-contribution.sk/
mailto:sfm@vlada.gov.sk
http://www.swiss-contribution.sk/data/files/6887_brozura_sfm.pdf
http://www.swiss-contribution.sk/data/files/6887_brozura_sfm.pdf
http://www.swiss-contribution.sk/data/files/6887_brozura_sfm.pdf


Mestá odolné na dopady 
zmeny klímy  

- trnavská inšpirácia  
Nenávratný finančný príspevok | Grant 121 489 €

➢Projekt sa zameral na riešenie dopadov zmeny 
klímy v mestskom prostredí. 

➢Účasťou v projekte sa Trnava stala jedným z 
prvých miest, ktoré sa systematicky pripravuje na 
zmiernenie v ĺn horúčav, čo je jeden z 
najzávažnejších problémov spojených so zmenou 
klímy na úrovni miest. 

➢Prístup k riešeniu je komplexný – zahŕňa prijatie 
témy medzi verejné otázky, vytvorenie adaptačnej 
stratégie, uskutočnenie prvých praktických 
pilotných opatrení vo vybraných lokalitách a v 
neposlednom rade aj zapájanie obyvateľov mesta 
do vytvoreného grantového programu.  

➢Cieľ projektu: zvýšiť akcieschopnosť miest 
adaptovať sa na dopady zmeny klímy na 
Slovensku.



Granty pre samosprávu
 - projekt série štyroch spojených informačných dní - Granty pre samosprávu v mestách Banská Bystrica (10.5.), Prešov (15.5.), Košice (16.5.), Trenčín 
(24.5.)  

 - Organizátormi spojených informačných dní - Granty pre samosprávu boli Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond a aktívnu 
súčinnosť na tomto projekte poskytlo aj Združenie miest a obcí Slovenska a informačná sieť Europe Direct v regiónoch koordinovaná Zastúpením Európskej 
komisie na Slovensku. 

 - Na projekte na podporu priblíženia možností viacerých finančných mechanizmov a grantových schém občanom Slovenska sa obsahovo, prezentačne a 
mediálne aktívne podieľalo aj  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Úrad vlády SR predstavením grantov 
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Hlavným cieľom spojených infodní bolo pomôcť 
mestám a obciam získať komplexnejší prehľad o európskych grantoch v rôznych oblastiach a rozsahu na podporu medzinárodnej spolupráce a to na jednom 
mieste a v rámci jedného dňa.  

V rámci spojených infodní boli prezentované  Vyšehradské granty, Granty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska, komunitárne programy EÚ: 
Európa pre občanov, Erasmus+ a programy nadnárodnej spolupráce: INTERREG Stredná Európa,  INTERREG Dunajský nadnárodný program a programy 
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond mikroprojektov INTERREG V-A Poľsko-Slovensko, ENI Maďarsko – 
Slovensko – Rumunsko - Ukrajina, INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, Fond malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika - 
Česká republika, ale aj spoločná európska iniciatíva Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 a Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a 
investičné fondy. 

Link na prezentácie: http://www.europapreobcanov.sk/custom/news/?id=182 

http://www.europapreobcanov.sk/custom/news/?id=182


Prehľad  
 finančných mechanizmov, grantov, grantových schém,   
bilaterálnych finančných nástrojov a programov – III. 

• Európa pre občanov  - 2016-2020 - Európska pamäť, Podpora demokracie a občianskej participácie - uzávierka 1.marca a 
3. septembra 2018 – úspešné projekty – družobné mestá (2 krajiny z toho 1 EÚ, 25 účastníkov, max.25 000 EUR, max. 
dĺžka projektu 21 dní) – siete medzi mestami – (4 krajiny z toho 1 EÚ, max.150 000 EUR, aspoň 4 podujatia, max. dĺžka 
projektu 24 mesiacov), partneri: členské krajiny EÚ, pristupujúce krajiny a potenciálni kandidáti v súlade so všeobecnými 
princípmi a podmienkami pre účasť v programoch EÚ podľa príslušných dokumentov (Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko, 
Albánsko, Bosna a Hercegovina) - europapreobcanov@nocka.sk;  

• Erasmus+ (neformálne a formálne vzdelávanie) – vzdelávanie a odborná príprava, mládež, šport, krajiny programu: 
členské štáty EÚ; nečlenské krajiny: Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko, Švajčiarsko + partnerské 
krajiny susediace s EÚ ( regióny: Západný Balkán, krajiny Východného partnerstva, krajiny južného Stredomoria, Ruská 
Federácia) – mládežnícka výmena (neformálne skupiny, organizácie pracujúce s mládežou, verejný orgán, trvanie 
projektu: 3-24 mesiacov, trvanie aktivít: 5-21 dní, vekové rozpätie 13-30 rokov, 16 až 60 účastníkov), prípravná návšteva 1-2 
dni;  

     Vzdelávacia mobilita jednotlivcov; spolupráca v oblasti inovácie a výmena osvedčených postupov, podpora reformy 
politiky, termíny: február, apríl, október – http://www.erasmusplus.sk 
   
• Vyšehradské fondy – vládne granty – mimovládni prijímatelia, 8 mil EUR, Visegrad+ (Východné partnerstvo – Arménsko, 

Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina; Západný Balkán – Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, 
Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko) – kultúra, vzdelávanie a budovanie kapacít, inovácie, výskum, rozvoj, demokratické 
hodnoty, média, regionálny rozvoj, životné prostredie, turizmus, sociálny rozvoj – www.visegradfund.org

mailto:europapreobcanov@nocka.sk
http://www.erasmusplus.sk/
http://www.erasmusplus.sk/
http://www.visegradfund.org/
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Fond mikroprojektov  
• INTERREG V-A Poľsko – Slovensko, ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva; cezhraničná 

doprava; rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania; výzvy 9-12/2018; www.po-kraj.sk 
• ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, program cezhraničnej spolupráce 2014-2020, 

spolupráca regiónov Zakarpatia, Ivano-Frankviska a Černivetskej oblasti s oprávnenými územiami ČK EÚ; cca 
82 mil.EUR, www.huskroua-cbc.eu 

• INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, 146,5 mil. EUR; podpora spolupráce medzi správcami 
lokalít kultúrneho dedičstva, rozvoj kreatívneho a kultúrneho dedičstva, rozvoj rekreačných zariadení, podpora 
turizmu, www.skhu.eu 

• INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, 90 mil. EUR, inovačný potenciál, kvalitné 
životné prostredie, rozvoj miestnych iniciatív, technická pomoc; veľký projekt od 20 tis. EUR; kraje – Trnava, 
Trenčín, Žilinský, Moravsko-sliezsky, Zlínsky, Juhomoravský, ďalšie výzvy – 9 a10/2018; www.sk-cz.eu; 

Fond malých projektov: 
•  INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, ČR –Región Bíle Karpaty – SR – Žilinský 

samosprávny kraj, 9 mil. EUR – www.zilinskazupa.sk

http://www.po-kraj.sk/
http://www.huskroua-cbc.eu/
http://www.skhu.eu/
http://www.sk-cz.eu/
http://www.zilinskazupa.sk/
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• Programy nadnárodnej spolupráce - INTERREG Stredná Európa (229 mil. EUR) a INTERREG Dunajský nadnárodný 
program (263 mil. EUR) - región strednej Európy a dunajský región, oprávnení žiadatelia: národné regionálne a miestne verejné 
orgány, súkromné inštitúcie, vrátane súkromných firiem, medzinárodné organizácie, 3 subjekty z troch krajín, 1-5 mil. EUR; prioritné 
osi Stredná Európa: inovácie, nízko uhlíkové stratégie, prírodné a kultúrne zdroje; doprava – výzva 2019; prioritné osi Dunajského 
nadnárodného programu – inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre, 
prepojený a energetický zodpovedný; dobre spravovaný – 3 výzva – 50 mil. EUR – 2018/2019; programy po roku 2020: migrácia, 
hranice, bezpečnosť, výskum, mládež - http://www.dunajskastrategia.gov.sk/; http://www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-
stredna-europa/ 

• Európsky rok kultúrneho dedičstva – 2018 – členské štáty, regionálne, miestne samosprávy, kultúrne inštitúcie, medzinárodné 
organizácie, odborníci v oblasti kultúrneho dedičstva, občianska  spoločnosť - ERKD2018@culture.gov.sk 

• Európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020 – celková alokácia 15,493 mld. EUR 
      Kvalita životného prostredia http://www.op-kzp.sk/                               Ľudské zdroje https://ludskezdroje.gov.sk/ 
      Integrovaný regionálny operačný program http://www.mpsr.sk             Výskum a inovácie https://www.opvai.sk/ 
      Program rozvoja vidieka / Rybné hospodárstvo  http://www.mpsr.sk    Technická pomoc  http://www.optp.vlada.gov.sk 
      Efektívna verejná správa http://www.minv.sk/?opevs                             Integrovaná infraštruktúra https://www.mindop.sk

http://www.dunajskastrategia.gov.sk/
http://www.dunajskastrategia.gov.sk/
http://www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-stredna-europa/
http://www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-stredna-europa/
http://www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-stredna-europa/
mailto:ERKD2018@culture.gov.sk
http://www.op-kzp.sk/
http://www.op-kzp.sk/
https://ludskezdroje.gov.sk/
https://ludskezdroje.gov.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.mpsr.sk/
https://www.opvai.sk/
https://www.opvai.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.minv.sk/?opevs
http://www.minv.sk/?opevs
https://www.mindop.sk/
https://www.mindop.sk/
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• Národný štipendijný program Slovenskej republiky – štipendiá a 
granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, 
výskumných a umeleckých pracovníkov, žiadosti – do 30.4., do 31.10.; 
na Slovensku aj v zahraničí; www.stipendia.sk; www.saia.sk; akcia – 
Rakúsko-Slovensko – www.aktion.saia.sk; stredoeurópsky výmenný 
program pre univerzitné štúdiá – 15.6 a 31.10. www.ceepus.info 

• Fond na podporu umenia - je nezávislá verejnoprávna inštitúcia 
zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho 
priemyslu - divadlo, hudba, tanec, výskum, atď., výzvy – časopisy, 
preklady – dotácie, štipendiá - www.fpu.sk ;

http://www.stipendia.sk/
http://www.saia.sk/
http://www.aktion.saia.sk/
http://www.ceepus.info/
http://www.fpu.sk/


Kde získať informácie?
• http://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici vo vytvorenej časti  Finančné mechanizmy, 

granty a bilaterálne finančné nástroje (informácie a  internetové linky s prezentáciami 
 z podujatí na ďalšie  využitie ekonomickým diplomatom, vedúcim zastupiteľských 
úradov a verejnosti na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR v časti) 

• Internetové stránky správcov programov – uvedené v 
prezentácii

http://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici
http://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici


Ďakujem za pozornosť!

Prajem  
úspešné projekty v budúcnosti! 

Kontakt: 
frantisek.kasicky@mzv.sk                          

    tel.:        +421 2 5978 3803  
mob.:     +421 904 452 375

mailto:frantisek.kasicky@mzv.sk

